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MTB & KAJAK EKSPEDITION
Kombiner to af tidens hotteste outdoor sports på en ekspedition gennem noget af
Danmarks flotteste natur. Til lands gennem Silkeborgskovene og til vands på Gudenåen.
Tag dine kollegaer med på en
ekspedition fuld af teamspirit og
teamwork og få samtidig en sikker,
sjov og faglig introduktion til både
mountainbikesporten og
kajaksporten.

Man kan også sejle i vores åbne
toerkajakker,Vista Expedition.
Det er den eneste toerhavkajak der
er godkendt af Søfartsstyrelsen og
faktum er, at den er mere sikker end
en kano, langt hurtigere og mere
komfortabel med formstøbte sæder
med rygstøtte.
Vi arrangerer ofte turen som en
ekspedition med indlagte poster,
rutekort og sjove teamtrænings-

Vores kajakker er fra verdens største
producent af plastkajakker, britiske
Perception Kayaks og er alle med ror
og vandtække pakrum.Vi har både
den meget stabil begynderkajak
Carolina, men også den lidt smallere
Expression model.
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4 - 8 timer
Hele landet, men Silkeborg
er vores hjemmebase.
Keywords:
Ekspedition
Kajaksejlads
Mountainbike
Naturoplevelse
8.500,00 + 395,00 pr. pers.
Eksl. moms, forplejning &
transport.

Med både et Mountainbike Center og
et Kajak og SUP Center i Danmarks
outdoor hovedstad nr 1, Silkeborg er
mulighederne mange.
Vores mountainbikes er fra
kvalitetsmærker som BMC eller
Specialized og de kommer i alle
størrelser fra XS - XL og både med
27,5 “ og 29 “ hjul.

8 - 60

projekter der fortæller deltagerne
hvilken vej de skal vælge for, at nå
frem til “basecampen” i skoven, hvor
der serveres en god grillmenu inden
deltagerne i løbet af aftenen skal ud
på den hyggelige og stemningsfyldte
mørkesejlads retur til hotellet eller
bilen. Til trods for, at vi er på en
ekspedition, vil deltagerne blive fulgt
og guidet af erfarne og lokale kajakog mountainbikeinstruktører.

8600 DK Silkeborg DK

info@summits.dk

Siden 2004 har vi lavet
procesorienteret team- og
ledertræningskurser,
samt firmaevents i både
ind og udland.
Book et uforpligtende
møde med os og hør hvad
vi kan tilbyde Jer.
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